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Kursens mål
De studerande ska visa kunskap om och förståelse för:
• fördjupade teoretiska perspektiv på designprocesser
• perspektiven användare och kund
• metoder för utvärdering och dess relation till processer

De studerande ska visa färdighet och förmåga att:
• kritiskt granska och reflektera över den egna designprocessen samt identifiera 

styrkor och brister
• föreslå förbättringar och hållbara strategier
• tillämpa och anpassa designprocess för att möta krav från såväl kund som omvärlden

De studerande ska visa värderingsförmåga och förhållningssätt:
• kring ditt ansvar som designer

Behörighetskrav
Fullgjorda kursfordringar om 45 hp på kurser inom ramen för första läsåret på programmet 
innefattande kurserna, Designprocessen och designerns roll 5 hp (DPD100), Visuell 
kommunikation 7,5 hp (VKG100) samt Projektmetodik 7,5 hp (PJM200) eller motsvarande.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Examination på kursen består av grupp- och individuella inlämningsuppgifter/aktivt 
deltagande i seminarier.

Kursens innehåll
• Fördjupade kunskaper om hela designprocessen, alternativa processer och metoder.
• Speciellt fokus på de avslutande momenten som inbegriper utvärdering, uppföljning 

och reflektion.
• Efter ett år av tillämpad designprocess på flera kurser kommer en utvärdering att 

genomföras. Här står kritiskt granskande och reflektion runt styrkor och brister i 
fokus liksom vårt ansvar som designers mot kund men också omvärld.

• Fördjupade kunskaper om sökfunktioner, uppsats och publicering av uppsats 
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(akademisk progression).

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska.

Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.

Om den studerande har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
funktionsnedsättning har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad 
examinationsform.

Överlappar annan kurs
DPF100

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G1F  - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Huvudområde(n)
Informatik
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